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Citibank v České republice prodává retailové bankovnictví
a kreditní karty Raiffeisenbank
Citi pokračuje v růstu - pro korporátní a komerční klienty zde bude i nadále poskytovat
služby nejvyšší kvality
PRAHA – Citibank Europe plc podepsala smlouvu o prodeji retailového bankovnictví v České
republice s Raiffeisenbank a.s. Dokončení této transakce, která podléhá schválení regulátory, je
plánováno na první čtvrtletí roku 2016. Součástí smlouvy o prodeji retailového bankovnictví Citi
v České republice je segment retailového bankovnictví a kreditních karet, zaměstnanci retailové
části banky a její pobočky a bankomaty.
Záměrem Citi je i nadále rozšiřovat v České republice bankovní služby pro české korporátní,
institucionální a komerční klienty a rovněž rozšiřovat stávající spolupráci s nadnárodními klienty
a globálními investory.
„Citi působí v ČR od roku 1991 a jejím záměrem je poskytovat zde i nadále bankovní služby té
nejvyšší kvality pro lokální i globální korporátní, institucionální a komerční klienty. Věříme, že
tato transakce bude přínosná pro naše klienty i zaměstnance. Rád bych jim touto cestou
poděkoval za dlouhodobou spolupráci a partnerství se Citi v České republice,“ říká Michal
Nebeský, generální ředitel Citi v České republice a dodává: „Toto rozhodnutí je v souladu
s globální strategií Citi zaměřit se segmenty, kde máme konkurenční výhodu, včetně našeho
institucionálního a komerčního bankovnictví v České republice.“
Tento prodej probíhá na základě dlouhodobé strategie Citi snížit aktiva v Citi Holdings a již dříve
oznámené strategie, která má směřovat k urychlení transformace segmentu osobního
bankovnictví, tzv. Global Consumer Banking (GCB). Tento segment bude nově zahrnovat 24
zemí, kde má GCB nejvýraznější zastoupení a největší růstový potenciál.
Detaily smlouvy nebudou zveřejněny.
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Citi
Citi, přední globální společnost poskytující finanční služby, spravuje přibližně 200 milionů klientských účtů
a podniká ve více než 160 zemích světa. Citi poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím
širokou řadu finančních produktů a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů, firemního
a investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transakčních služeb a wealth managementu.
Pro více informací navštivte www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog:
http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi
Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva se sídlem Dublin, North Wall
Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou
obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem
na adrese Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 a je spřízněnou společností Citigroup, Inc.
Certain statements in this release are “forward-looking statements” within the meaning of the U.S. Private
Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements are based on management’s current
expectations and are subject to uncertainty and changes in circumstances. These statements are not
guarantees of future results or occurrences. Actual results and capital and other financial condition may
differ materially from those included in these statements due to a variety of factors, including the
precautionary statements included in this release and those contained in Citigroup’s filings with the U.S.
Securities and Exchange Commission, including without limitation the “Risk Factors” section of Citigroup’s
2014 Annual Report on Form 10-K. Any forward-looking statements made by or on behalf of Citigroup
speak only as to the date they are made, and Citigroup does not undertake to update forward-looking
statements to reflect the impact of circumstances or events that arise after the date the forward-looking
statements were made.

Kontakty pro média:
Eva Chaloupková – Praha
Adam Castellani – Londýn
Mark Costiglio – New York

+ 420 233 061 661
+ 44 207 986 5608
+1 212 559-4114

© 2015 Citigroup Inc. Citi, Citi with Arc Design and Citibank are registered service marks of Citigroup

